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Θiμαi (Δ|ευκρ|viσεlζ γ!E την εlδ|κη nαρoχη τrρΦστασiαξ μllτρ.'Et,iταζ,)

|ν1ε αφoρμη ερir)1l.i]].tτιΙ ll.Jι] .η1 η βιiλλav.:(i l ιJl)i\j ιlτ,]ρι:]l7j ]-q! rxιτ|tα |]ε iI .,'}ιIlΓL]Ci'l
:ιi']ν δrα1iιξεωv τaιi tiι)ι)i'i]U 1,1:j 1ου ν :je,.i5l,l]lJi-,8 (ΦΓ1{ ιl8 r 1) i'liοl]: εlJ.l(l,δ1!i.{Φj.; τοι!
Unηρετoιν σε σxoλεiα τηζ δημ6σ|αζ πρωτoβ6Θμiαζ κα| δεUτερ9βdθμ|σζ εKπαiδεUσηζ με oΧ.ση
εργασiαζ oρ|σμεvou η σoρiστou Χρ6vou (αναπληρωτcζ, ωρoμiσθ|oI, ΙΔΑΧ)' σαζ yvωρiζoυμε τσ

ΣΙiμφωvα με τηv πρdJτη παραγραφo τoυ σΧετlκoΙι, dρθρou <H μητερσ τrou εivα|
ασφαλ|σμεvη τoU |KA - ETAλ.4 κα| εργdζεTq| με σχ€ση εργασiαζ oρ|σμivou Ιi αoρiστou Χρ6vou σε
επ|XεtρησεΙζ η εκμετσMε0σεlζ, μετd τη ληξη τηζ 6δε|αζ λoΧεiσζ κα| τηζ |σ6xρovηζ πρoζ τo
με|ωμlivo ωρdρ|o 6δε|qζ, 6πωζ τρoβλεπετq] απ6 τo dρθρo 9 τηζ EΓΣΣE των ετωv 2oο4-2oo5,
δ|Kαlo!τα| vα λαβε| εlδlκη ιiδεΙα τρoσTασiαζ μητρ6τητσζ 6ξ| μηvωv)

Στην εloηγητlκιi €κΘεση τoU v6μou, δ]εUKρΙviζετσ| 6l <Mε τιE δIατdξε|ζ τoU dρθρou αυτoι]
θεσrrΙζετα| εIδ|κη παρoXη γιq τηv εργαζ6μεvη μητiρα με σx6ση εξαρτημEvηζ εργασΙσζ oρ|σμεvoυ Ιi
αoρiσΓou Χρ6vou σε ετΙχε|ρησε|ζ η εKμεταMε0σaζ τoU |δ|ωτ|Ko0 τoμeσ, στα πλαiσ|α τηg ληψηζ
μETρωv Ylα τηv πρoστσσια τηζ μητρ6τηταζ,,,, >

Ωζ εκ τoιjτoυ, oι δ|ατdξε|ζ τoU dρΘρou 142 τou ν' 3655/2008 (ΦEK 58 τ, A,) αφoρo0v
υπαMηλoυζ τoυ Ιδ|ωτΙκoιj τoμtα KαI δεv εφαρμ6ζovτα] στoUζ εκπαlδεUτΙκo,6 πoU Uπηρετo0v σε
σΧoλεiα τηζ δημ6σ|αζ εκταiδεUσηζ με σΧ6ση εργασiαζ oρ|σμ€vou η αoριστoU Χρovoυ
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